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“

LÆSEHUNDEN LUCY

Læsehunden 

Lucy

Lucy er læsehund – og hun elsker det!

I september 2015 blev Lucy og jeg god-
kendt og certificeret som læseteam hos 
Foreningen Læsehunde. Vi arbejder fri-
villigt og tilbuddet er gratis for børnene. 
I øjeblikket er vi tilknyttet 3 af Gentoftes 
biblioteker. 

Efter et par PR besøg på bibliotekerne 
samt udarbejdelse af samarbejdskon-
trakter, var vi klar til at starte. 

Når vi ankommer til biblioteket får Lucy 
sit lilla læsehundetørklæde på, og så 
ved hun, at hun er ’på arbejde’. Hun 
gør sig meget umage, hilser gerne på 
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alle vi møder og nyder opmærksom-
heden. Når vi har indrettet en lille læ-
sekrog, hopper hun op på en stol, og sid-
der stolt og forventningsfuldt og venter.

Lucys første læsebarn er Jonatan. Han 
er en sød knægt på 11 år, og han og 
Lucy kommer fint ud af det sammen. Før-
ste gang havde Jonatan og hans mor 
bagt hundekiks til Lucy, og hun spiste til 
hun var lige ved at revne, Jonatan læser 
for Lucy, og han viser hende også gerne 
billederne i bogen. Han bestemmer selv, 
hvor meget og hvor længe han vil læse, 
og bagefter bliver der hygget og kælet 
til den store guldmedalje. Nogle gange 
vil han gerne gå en lille tur med Lucy 
rundt på biblioteket, og så trasker de to 
afsted. 

Lucys første læse-
barn er Jonatan. 
Han er en sød 

knægt på 11 år, og han og 
Lucy kommer fint ud af det 
sammen.“

Foreningen Læsehunde og biblioteker-
ne er gode til at lave PR, så der kom-
mer en del henvendelser fra forældre, 
som gerne vil have deres børn starter 
læseforløb med en læsehund.

For et par uger siden mødtes vi med 
Natasja og hendes mormor. Natasja 
er 11 år og har en kromosomfejl og 
har derfor svært ved at læse. Lucy og 
Natasja kunne lide hinanden fra første 
øjeblik. Der blev hilst og kælet og Lucy 
gav små kys. 

Vi glæder os til at starte endnu et læ-
seforløb til februar. 

Kort fortalt, er en 
læsehund en hund, 
som børn med 
læsevanskelighe-
der læser højt for, 
og derved genfin-
der børnene no-
get motivation og 
glæde ved at læse. 
Hundens opgave er, 
at skabe nærvær, 
tryghed og ro. 

Læsehunden 

Lucy




